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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΣΔΔ-ΕΣΤΑ

Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους
Ο διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής
Δημόσιας Διοίκησης είναι πλέον ο
μόνος γραπτός διαγωνισμός για
την εισαγωγή των υποψηφίων
και μάλιστα στις ανώτατες θέσεις
του Δημοσίου. Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια «ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ»
συνεχίζουν την προετοιμασία των
υποψηφίων τους σε ολιγομελείς
ομίλους για το διαγωνισμό αυτό
και παραθέτουν χρήσιμα θέματα
ανάπτυξης, τα οποία αντλούνται
από την τράπεζα των δεκάδων
προσομοιωτικών εφαρμογών που
επιμελούνται οι εξειδικευμένοι συνεργάτες τους.
ΘΕΜΑ: Δημοκρατία και παγκοσμιοποίηση. Πώς μπορούμε να
ξαναβρούμε μια νέα σύνθεση
της παγκοσμιοποίησης και της
οικουμενικότητας;
Μια σύγχρονη θεωρία της δημοκρατίας δεν μπορεί να αποφύγει το
πρόβλημα της παγκοσμιοποίησης
αλλά πρέπει να το εντοπίσει και να
το εντάξει, ώστε να είναι σε θέση να
απαντήσει στα κύρια ερωτήματα που
τίθενται σήμερα σχετικά με
- την κοινωνική συνοχή,
- τα ατομικά, πολιτικά και κοινωνικά
δικαιώματα,
- τους πολιτικούς θεσμούς,
- την πραγματική ή όχι σχετικοποίηση του ρόλου του έθνους-κράτους
κ.λπ.
Η έννοια της παγκοσμιοποίησης είναι μία έννοια η οποία παίρνει πλέον
τη μορφή του κυρίαρχου δόγματος
της παγκόσμιας οικονομίας και εμφανίζεται ως η σύγχρονη μετανεωτερική ιδεολογία της διάλυσης των
δημοκρατικών αξιών εν ονόματι των
νόμων της (παγκόσμιας) αγοράς.
Συγχρόνως έχει διαμορφωθεί στο
χώρο της διεθνούς δημοσιότητας,
αλλά και της επιστήμης μια αδιέξοδη συζήτηση η οποία υποστηρίζει ότι
υπάρχουν σήμερα δύο μεγάλες τάσεις οι οποίες κυριαρχούν μέσα από
την αντιπαλότητά τους: α) η τάση της
παγκοσμιοποίησης της οικονομίας,
της κοινωνίας, του πολιτισμού και
β) η τάση της επαναδιάσπασης του
κόσμου στη βάση πολιτισμικά ασύμβατων ενοτήτων.

Ομως καμία από αυτές τις απόψεις
δεν απαντά στο κεντρικό ερώτημα, τι
είναι η παγκοσμιοποίηση; Τι το διαφορετικό, το νέο, ποια άλλη ποιότητα
εισάγει το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης; Τι σημαίνει, αν υπάρχει,
αυτή η παγκοσμιοποίηση για το
πρόβλημα των αξιών, για τη νεωτερικότητα, τελικά για τη Δημοκρατία;
Υπάρχει όντως αυτή η προοπτική της
σύγκρουσης των πολιτισμών;
Σε τι διαφέρει η σημερινή κατάσταση από αυτή που ίσχυε πριν από
το 1914 ή κι ακόμη πριν από το Νew
Deal ή την περίοδο που ακολούθησε
το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο; Σαφώς ο
όγκος της παγκόσμιας αγοράς κεφαλαίων, εμπορευμάτων, η τεχνολογική
δικτύωση της υφηλίου κ.λπ. αποτελούν μια άλλη, ίσως τρομακτική,
τάξη μεγέθους, αλλά αυτή δεν είναι
η μόνη διαφορά. Πριν από τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο έχουμε ουσιαστικά
πλήρη έλλειψη ρύθμισης της παγκόσμιας ανταλλαγής εμπορευμάτων
και κεφαλαίων. Η διεθνής αλλά και
εθνική έλλειψη ρύθμισης οδήγησε
μετά τον Α’ Πόλεμο σε Κεϊνσιανές
πρακτικές αλλά και στην κρίση του
μεσοπολέμου. Η Κεϊνσιανή προοπτική
(δημιουργία απασχόλησης, πρόνοια
κ.λπ.) πήρε συγκεκριμένη μορφή μετά
το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου
με τη δημιουργία σε διεθνές επίπεδο του συστήματος Βrettοn Wοοds
και σε εθνικό του κοινωνικού κράτους. Ο συνδυασμός κανόνων στην
παγκόσμια οικονομία και σχετικής
προστασίας των εθνικών οικονομιών οδήγησε στη θεσμοποίηση
των κοινωνικών ισορροπιών στα
πλαίσια των εθνών κρατών, στα
πλαίσια της εθνικής επικράτειας
των μεγαλυτέρων τουλάχιστον
βιομηχανικών κοινωνιών. Το
φαινόμενο ονομάσθηκε νεοκορπορατισμός (συνεργασία εργοδοσίας,
εργαζομένων και κράτους στην επίτευξη μιας παραγωγικής ισορροπίας:
συνδυασμός κράτους πρόνοιας, πολιτικών απασχόλησης και οικονομικής
ανάπτυξης).
Ο πυρήνας υλικής συνοχής, αναπαραγωγής, επικοινωνίας κ.λπ. της κοινωνίας διαμορφώθηκε στη βάση της
ισορροπίας (έστω άνισης) μεταξύ των
δύο βασικών πόλων αναπαραγωγής

της κοινωνίας. Ισορροπία ανταγωνιστική ως προς τη διανομή αλλά συναινετική ως προς την υλική και κοινωνική αναπαραγωγή. Η διεύρυνση
του παγκοσμίου εμπορίου, η τεχνολογική επανάσταση στις επικοινωνίες κι η εμφάνιση γιγάντιων μαζικών
κεφαλαίων στη διεθνή αγορά μετά
την πρώτη πετρελαϊκή κρίση οδήγησε το σύστημα του Βrettοn Wοοds
σε αναποτελεσματικότητα και τελικά
στην κατάργησή του. Τι σήμαινε αυτό,
ιδιαίτερα μετά την κατάρρευση του
κομμουνιστικού συστήματος και την
ένταξη στην παγκόσμια αγορά ολόκληρης της υφηλίου χωρίς συστημικούς-εθνοκρατικούς φραγμούς; Οτι η
πλευρά του κεφαλαίου αποσυνδέεται
από τον πόλο της εργασίας, συνεπικουρούμενη από την υποκατάσταση
ανθρώπινης εργασίας από μηχανές,
όπως και από τον κατακερματισμό
της ίδιας της αγοράς εργασίας σε
πολλαπλά επίπεδα. Φαινόμενο που
περιγράφεται με την περίφημη Θέση
περί Τέλους της Εργασίας (των εργαζομένων) και περί Κοινωνικού Αποκλεισμού. Το κεφάλαιο κινείται πλέον
σε παγκόσμια κλίμακα, ενώ ο πόλος
της εργασίας παρέμεινε ενταγμένος
στους επιμέρους επικρατειακά καθορισμένους θεσμοποιημένους χώρους
των εθνών-κρατών. Η αποσύνδεση
αυτή διαμορφώνει μια δραματική μεταβολή της κοινωνικής ισορροπίας
υπέρ του κεφαλαίου (των μετόχων)
και παίρνει τη μορφή της νεοφιλελεύθερης ερμηνείας των κοινωνικών
σχέσεων (κοινωνικός δαρβινισμός).
Η πολιτική υποχωρεί και υποτάσσεται στις επιλογές του διεθνούς
κεφαλαίου. Υποχωρεί δηλαδή η
θεσμικά κατοχυρωμένη λειτουργική εξισορρόπηση των κοινωνικών σχέσεων ενώ προτάσσεται η
οικονομία, τα συμφέροντα του
διεθνούς κεφαλαίου. Η αποσύνδεση αυτή ονομάσθηκε απορρύθμιση. Απορρύθμιση των κοινωνικών
ισορροπιών, άρα υποχώρηση του
κοινωνικού κράτους εν ονόματι μιας
αγοράς η οποία έπρεπε, για να λειτουργήσει ελεύθερα και παραγωγικά,
να αποδεσμευθεί από το κόστος της
κοινωνικής συνοχής, της εξασφάλισης της υλικής αναπαραγωγής της
συλλογικής κοινωνίας. Εννοείται ότι

σε παγκόσμιο επίπεδο το άνοιγμα της
ψαλίδας μεταξύ πλουσίων και φτωχών αυξάνεται δραματικά εφόσον
κάθε μορφή προστασίας θεωρείται
αντιπαραγωγική και αρνητική για την
πορεία της παγκόσμιας οικονομίας.
Συγχρόνως η συγκέντρωση του
πλούτου δημιουργεί πρωτοφανή
ανισότητα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Η έλλειψη πολιτικού ελέγχου
της κίνησης κεφαλαίων και της κερδοσκοπίας (που ουσιαστικά σημαίνει
το ίδιο πράγμα) οδηγεί σε δραματική
οικονομική κρίση. Διαφέρει μόνο ο
βαθμός της έντασής της. Κοινωνίες χωρίς στοιχειώδεις κοινωνικές
(πολιτικές) άμυνες καταστρέφονται
(Ρωσία), κοινωνίες των οποίων η οικονομική ανάπτυξη στηρίχθηκε στην
ετερονομία των συνθηκών που την
είχαν δρομολογήσει κατέρρευσαν
(κυρίως Ν.Α. Ασία αλλά και Ν. Αμερική), κοινωνίες που πίστεψαν ότι
τα πάντα είναι δυνατά στην απορρυθμισμένη αγορά βρίσκονται στη
δίνη της κρίσης υπερπαραγωγής
και της αποσύνθεσης του πιστωτικού συστήματος σε συνδυασμό με
τη διάλυση των σχέσεων εργασίας
που ήταν το καθοριστικό τους όπλο
κατά την πορεία της ραγδαίας ανάπτυξης (Ιαπωνία). Ή, τέλος, οι ΗΠΑ
που μπόρεσαν να διευθύνουν την
πορεία της παγκοσμιοποίησης λόγω
κυρίως της τεχνολογικής υπεροχής
και ανταγωνιστικότητάς τους και
βρίσκονται μπροστά στην απειλή της
κρίσης υπερπαραγωγής (που γενικότερα εκφράζεται με τον πρωτοφανή πληθωρισμό που διέπει τις αξίες
που κινούνται στο χρηματιστήριο),
σε συνδυασμό με μια ωμότατη και
ασφαλώς χυδαία επίθεση των πιο
συντηρητικών συμφερόντων του κεφαλαίου εναντίον των θεσμών εκείνων (κεντρική κυβέρνηση, πρόεδρος)
που θα μπορούσαν να αποτελέσουν
τη μοναδική εστία ελέγχου ή περιορισμού της δύναμής τους σε εθνικό, αλλά και λόγω της θέσης τους
στην παγκόσμια κλίμακα σε διεθνές
επίπεδο.
Πιο συντηρητική και πιο οικονομικά συμπαγής και ομοιογενοποιημένη
η Ενωμένη Ευρώπη προσπαθεί με τη
βοήθεια ενός κοινού νομίσματος να
περισώσει την εσωτερική της αγορά

και τις εσωτερικές κοινωνικές ισορροπίες της, έρμαιο όμως των συνθηκών στο χώρο του διεθνούς τεχνολογικού ανταγωνισμού. Συγχρόνως
ο έλεγχος του παγκόσμιου εμπορίου
από τις πολυεθνικές εταιρίες (το 60%
του παγκόσμιου εμπορίου) αποσυνθέτει κάθε κλασική έννοια εθνικής
οικονομίας και ανταγωνισμού εφόσον εξουδετερώνει κάθε έννοια συγκριτικού πλεονεκτήματος. Η εύρεση
λύσης είναι δύσκολη αλλά απαραίτητη πριν η παγκόσμια οικονομία πέρα
από την ύφεση οδηγηθεί σε μια νέα
κρίση παρόμοια με αυτή της δεκαετίας του ’30. Η επαναρρύθμιση
της παγκόσμιας οικονομίας, μια
νέα μορφή ρύθμισης των ροών του
κεφαλαίου και των νομισματικών
ισορροπιών, ένα νέο Βrettοn Wοοds
είναι απαραίτητο. Ουσιαστικά πρέπει
να οδηγηθούμε στην υπέρβαση της
αντίφασης μεταξύ της παγκοσμιοποίησης (της οικονομίας) και της οικουμενικότητας (των αξιών). Υπάρχει η
ανάγκη δεσμευτικών κανόνων ώστε
να επιτευχθεί η κοινωνική συνοχή όχι
πια σε εθνικό επίπεδο αλλά στο επίπεδο της παγκόσμιας κοινωνίας.
Η επαγγελία της παγκοσμιοποίησης χωρίς την οικουμενικότητα των
αξιών επικαλείται έναν κόσμο, όπου
η απελευθέρωση των αγορών, η
απορρύθμιση των κοινωνικών σχέσεων, η επαναρρύθμιση της κοινωνικής ανισότητας και η τεχνολογία
της υποκατάστασης των εργαζομένων αποτελούν τη μια πλευρά του
Ιανού. Η άλλη είναι ο σχετικισμός,
η επίκληση των πολιτισμικών παραδόσεων, η πρόκριση της αυθαιρεσίας
του τυχαίου και της απροσδιοριστίας,
η εν ονόματι της Ιστορίας νομιμοποίηση κάθε μορφής αυταρχισμού
ή ολοκληρωτισμού ως απάντηση
στην υποτιθέμενη χρεοκοπία της
Δημοκρατίας. Η σύνθεση των δύο
δεν είναι παρά οι μορφές που παίρνει
σήμερα η άρνηση του ορθού λόγου,
η άρνηση της οικουμενικής έννοιας
του ανθρώπου και των αξιών της νεωτερικότητας και της Δημοκρατίας ή
υπό τη μορφή της άρνησης του πολυπολιτισμικού χαρακτήρα των σύγχρονων κοινωνιών ή υπό τη μορφή
της εκ νέου αναγωγής της έννοιας
του ανθρώπου.

